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Abstrakt 

Cieľom tejto diplomovej práce je optimalizácia skladových zásob vo výrobnom podniku 

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. Obsahuje získané teoretické základy nielen z oblasti 

logistiky a riadenia zásob, ktoré sú potrebné pre pochopenie tejto problematiky. Súčasťou práce 

je návrh optimálnej poistnej zásoby a jeho ekonomické vyhodnotenie. Získané údaje budú 

porovnané s údajmi z minulého obdobia.  

Kľúčové slová 

Zásoby; riadenie zásob; poistná zásoba; poistný faktor; ABC analýza; XYZ analýza; MRP 

plánovanie 

Abstract 

Inventory optimization in the manufacturing company Mölnlycke Health Care Klinipro Ltd. is 

the target of this thesis. It contains gained theoretical basis not only from logistics and inventory 

management, which are needed to understand these problematics. Optimization of safety stock 

and its economic evaluation is a part of this thesis. Obtained data will be compared with data 

from last year. 
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Inventory; inventory management; safety stock; service level; ABC analysis; XYZ analysis; 

MRP planning 
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1 Úvod 

Logistika patrí k mladým odborom a len krátko je nám umožnené tento odbor študovať. 

Logistiku ľudstvo využíva v hojnej miere už tisícky rokov. Možno povedať, že už odjakživa si 

ľudia vymieňali veci, objavovali nové kraje a krajiny, presúvali svoje vojská a snažili sa 

rozširovať svoje obchodné styky. Časom dochádzalo nielen k objavovaniu nových svetadielov, 

ale aj k mohutnému rozvoju dopravy, aby stačila zvyšujúcim sa nárokom na výrobu. 

Samozrejme zväčšujúce sa vzdialenosti od miesta výroby ku konečnému spotrebiteľovi viedli 

k nutnosti riešiť presun výrobkov. Vznikali tak prvé logistické riešenia. 

Samotný pojem logistika začal vznikať v súvislosti s armádou a vojenstvom, ako takým. 

Logistika bola využívaná v súvislosti s riešením otázok zásobovania armády. Od druhej 

polovice 60. rokov sa tento pojem rozrástol do civilnej sféry, súkromného podnikania. 

Neodlučiteľnou súčasťou každého podniku sú zásoby, nech sa už jedná o akýkoľvek druh 

podnikania. Veľkosť zásob by mala byť na jednej strane čo najmenšia, predovšetkým kvôli čo 

najnižšiemu objemu peňazí, ktoré viažu. Na druhej strane je však vhodné mať k dispozícii čo 

možno najviac zásob či materiálov pre zaistenie dostatočnej plynulosti výroby, pohotovosti 

dodávok, pre čo najvyššiu úroveň služieb a uspokojenie potrieb zákazníkov. Jednou z možností 

ako dosiahnuť zníženie nákladov na držanie zásob a zvýšenie zisku, môže byť vhodne zvolený 

spôsob riadenia zásob. 

Cieľom tejto diplomovej práce je optimalizácia skladových zásob vo výrobnom podniku 

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., a to prostredníctvom návrhu vhodnej poistnej zásoby 

a jeho finančného vyhodnotenia. 
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2 Logistika 

Logistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá fyzickými tokmi tovarov či iných druhov zásob od 

dodávateľa k odberateľovi a informačnými tokmi v písomnej alebo ústnej podobe [1]. Medzi 

toky v logistike zahrňujeme toky tovarov, peňazí a informácií. 

Logistika je súbor činností, ktoré majú za úlohu zaistiť, aby bol správny tovar v správnom čase, 

v správnom mieste, v správnej kvalite na správnom mieste a so správnymi nákladmi [1]. 

Zhruba v 60. rokoch 20. storočia prichádza významný autor, obchodný expert a konzultant 

Peter Drucker s myšlienkou, že logistika je jednou z posledných možností a príležitostí, kde 

môžu podniky zvýšiť svoju efektívnosť [19]. 

V rámci svojho uplatnenia v praxi musia byť brané v úvahu dve základné stránky. Stránka 

orientovaná na infraštruktúru (materiálovo technická základňa) a stránka riadiacich procesov. 

Nasledujúci uvedený súbor nie je možné považovať za vyčerpávajúci, ale v jeho rámci je možné 

identifikovať základné znaky logistiky: 

 komplexnosť a systémový prístup, 

 pojatie dynamiky objektu, resp. jeho transformácie, 

 prístup k priestorovým, časovým a ekonomickým rozporom a vzťah k tržnému 

prostrediu, 

 vzťah k riadiacej praxi [2]. 

Za dôležitý faktor je tiež považovaná možnosť využitia logistiky ako účinného nástroja 

konkurenčného boja pri zvyšovaní podielu na trhu [4]. 

2.1 Ciele logistiky 

Hlavným poslaním podnikovej logistiky je tvorba hodnoty pre zákazníka s vynaložením čo 

najnižších celkových nákladov [5]. Od tejto základnej myšlienky sa ďalej odvíjajú čiastkové 

ciele logistiky, ktoré musia byť v súlade s celopodnikovou stratégiou a zároveň musia plniť 

celopodnikové ciele [2]. 

Vytvárať hodnotu pre zákazníka predstavuje uspokojovanie prianí a potrieb zákazníkov 

prostredníctvom služieb. Označuje sa ako výkonový cieľ, kedy je patričná úroveň služieb 

zaisťovaná pomocou potrebných materiálov, polotovarov, dielov a hotových výrobkov 

dodaných v správnom množstve a kvalite, v správnom čase a na správnom mieste [21]. Vedľa 
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výkonového cieľa sleduje podnik aj cieľ ekonomický, ktorý zabezpečuje služby s primeranými 

(minimálnymi) nákladmi. 

Sixta a Žižka rozdeľujú logistické ciele na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie logistické ciele sú 

ekvivalentom cieľov výkonových, a majú za úlohu zvyšovať objem predaja, skracovať dodacie 

lehoty, zlepšovať spoľahlivosť a úplnosť dodávok a zlepšovať pružnosť logistických služieb 

[5]. Vnútorné logistické ciele sú orientované na znižovanie nákladov na zásobovanie, prepravu, 

manipuláciu a skladovanie, výrobu, riadenie a pod. za podmienok splnenia vonkajších cieľov. 

2.2 Členenie logistiky 

Rovnako ako iné pojmy, aj logistiku možno členiť podľa rôznych hľadísk na jednotlivé druhy. 

Ďalej sú rozobrané dva prístupy členenia logistiky, a to podľa úrovne problému a z hľadiska 

systémového poňatia logistiky [3]. 

 

2.2.1 Úroveň problému 

Podľa úrovne logistického problému rozdeľujeme logistiku nasledovne [2]: 

 Makrologistika – zaoberá sa globálnymi aspektmi logistiky z hľadiska národného 

hospodárstva, regiónov, ale aj vyšších územných celkov. Spravidla býva uplatňovaný 

vysoký stupeň agregácie a makroekonomické hľadiská skúmania. V tom prípade sú 

objektom záujmu logistiky hlavne otázky medzinárodnej prepravy, medzinárodné 

a globálne integrácie výrobných kapacít, prepravy, spojov, ciel, národnej, či 

medzinárodnej legislatívy týkajúcej sa prepravy a vplyvu na životné prostredie. 

 Metalogistika – pôsobí na úrovni dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Rieši 

problematiku podniku, ktorá presahuje jeho právny rámec. Zahrňuje sféru dodávateľov 

surovín, distribútorov, zákazníkov, ďalej tiež činnosti prepravy, medziskladov 

a kooperáciu logistických podnikov v rámci dočasných alebo trvalo vytvorených 

podnikov. 

 Mikrologistika – pôsobí na úrovni podnikateľskej logistiky. Jej náplňou je aplikácia 

ekonomických, technických, informačných a rozhodovacích metód pri riadení 

materiálu, tovaru a služieb vo vnútri podniku. 
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Ak dochádza súčasne k prepojeniu mikrologistiky a metalogistiky, sú zohľadňované vonkajšie 

väzby podniku. Podniková logistika sa chová ako ucelená a systémová disciplína. Z tohto 

dôvodu uvádzam členenie z hľadiska systémového poňatia logistiky [8]. 

 

2.2.2 Systémové poňatie 

Systémové poňatie logistiky znamená, že na podnikovú logistiku sa pozeráme ako na určitý 

systém, ktorý sa skladá z jednotlivých subsystémov. V tomto poňatí je podniková logistika 

členená nasledovne [2], [6]:  

 Priemyselná logistika – sleduje všetky logistické reťazce, ktoré sú dôležité pre 

priemyselný podnik. Patrí tu zásobovanie (nákup surovín, základných materiálov, 

pomocných materiálov), tok materiálu podnikom, dodávky hotových výrobkov 

zákazníkom, koordinácia zásobovania, výroby a distribúcie pri vybavovaní určitej 

zákazky. 

 Obchodná logistika – zameriava sa na riadenie pohybu tovarov od výroby až 

k samotnému zákazníkovi, zahrňuje odbyt tovarov a ich prepravu. 

 Marketingová logistika – v užšom slova zmysle sa zaoberá fyzickou distribúciou, teda 

pohybom tovarov od skladu hotových výrobkov až po sklad zákazníka. Cieľom je 

vytvorenie systému riadenia, ktorý zabezpečí požadované služby zákazníkom pri 

minimálnych nákladoch. 

 Nákupná (zásobovacia) logistika. 

 Distribučná logistika – predstavuje spojovací článok medzi výrobou a odbytovou 

časťou podniku. Zahrňuje všetky skladové a prepravné pohyby materiálov a výrobkov 

k odberateľovi. Jej cieľom je dodanie požadovaného výrobku na správne miesto, 

v správnom množstve a čase pri vytvorení optimálneho pomeru medzi poskytovanými 

službami, výrobkami a vznikajúcimi nákladmi. 

 Skladovacia logistika – predstavuje riešenie skladovacej technológie, činnosť skladov. 

 Dopravná logistika – zmyslom je premiestnenie tovarov mimo vlastnú výrobnú alebo 

obchodnú organizáciu. 
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3 Teória zásob 

Teóriu zásob možno charakterizovať ako súhrn matematických metód používaných 

k modelovaniu a optimalizácii procesov vytvárania zásob rôznych položiek s cieľom 

zabezpečiť plynulý chod podniku [17]. 

3.1 Definícia zásob 

Zásoby predstavujú neodmysliteľnú súčasť každého výrobného a obchodného podniku. Najmä 

pre výrobné podniky bývajú veľkou a nákladnou investíciou. Bez určitého množstva zásob by 

však nebolo možné zaistiť plynulosť výrobného procesu a uspokojovať potreby zákazníkov, 

preto sú pre každý podnik neoddeliteľnou súčasťou majetku. Zásoby teda možno 

charakterizovať ako ekonomický zdroj, ktorý sa v určitom časovom období nevyužíva. 

Zásobami v podniku sa spravidla rozumejú suroviny, materiál, nedokončená výroba, hotové 

výrobky a tovar [20].  

Zásoby majú pre podnik pozitívny význam, ktorý spočíva v riešení časového a priestorového 

nesúladu medzi výrobou a spotrebou. Rovnako prispievajú k tomu, aby sa prírodné 

a technologické procesy mohli uskutočňovať vo vhodnom rozsahu a prispievajú k pokrytiu 

nepredvídateľných výkyvov a porúch. Okrem pozitívneho významu majú zásoby pre podnik aj 

negatívny význam, a to viazanie finančného kapitálu, spotrebúvajú prácu a prostriedky 

a v neposlednej rade tu existujú určité riziká ich znehodnotenia, nepoužiteľnosti alebo 

nepredajnosti [7]. 

Dôvody, pre ktoré podniky udržujú zásoby sú nasledujúce [8]: 

 Umožňujú podniku dosahovať úspory založené na rozsahu výroby (tzv. Economies of 

Scale). 

 Vyrovnávajú dopyt a ponuku, najmä v dobe sezónnych výkyvov. 

 Poskytujú ochranu pred nepredvídateľnými výkyvmi v dopyte a v dobe cyklu 

objednávky. 

 Poskytujú akýsi tlmič, nárazník medzi kritickými spojmi v rámci distribučného kanálu. 
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Zásoby plnia nasledujúce funkcie [5]: 

 Geografická funkcia – plynie zo skutočnosti, že lokality výroby a spotreby sú vo 

väčšine prípadov rozdielne. Vďaka existencii zásob je možné vykonať optimalizáciu 

výrobných kapacít z hľadiska zdrojov surovín, energií a pracovníkov. 

 Vyrovnávacia a technologická – zabezpečuje plynulosť výrobného procesu v prípade 

existencie kapacitného nesúladu medzi výrobnými operáciami. Ďalej zásoby umožňujú 

zhromažďovanie výroby a produkciu v ekonomicky výhodných veľkostiach dávok, 

preklenujú časové kolísanie výroby a spotreby, zlacňujú dopravu a do určitej miery 

eliminujú nepredvídateľné výkyvy na strane vstupu a výstupu zásobovacieho procesu. 

 Špekulatívna funkcia – spočíva v nákupe zásob pred očakávaným zvýšením cien za 

účelom úspory podnikových nákladov, alebo za účelom dosiahnutia mimoriadneho 

zisku v prípade ich predaja ďalším subjektom za vyššiu cenu než obstarávaciu. 

3.2 Klasifikácia zásob 

Zásoby možno členiť podľa mnoho kritérií [5]: 

 podľa stupňa spracovania, 

 podľa účtovných predpisov, 

 podľa funkčného hľadiska, 

 podľa použiteľnosti. 

3.2.1 Zásoby podľa stupňa spracovania 

Podľa stupňa spracovania sa zásoby delia na: 

 Výrobné zásoby – suroviny, základné, pomocné a režijné materiály, paliva, náhradné 

diely, nástroje, obaly a obalové materiály. 

 Zásoby rozpracovaných výrobkov – polotovary vlastnej výroby, nedokončené výrobky. 

 Zásoby hotových výrobkov - distribučné zásoby. 

 Zásoby tovarov – produkty nakúpené za účelom ich ďalšieho predaja. 
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3.2.2 Zásoby podľa účtovných predpisov 

Podľa účtovných predpisov sa zásoby delia na: 

 Nakupované zásoby – zahrňujú skladovaný materiál (suroviny – základný materiál, 

pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly, drobný hmotný majetok) 

 Zásoby vlastnej výroby – ktoré sa ďalej členia na nedokončenú výrobu, polotovary 

vlastnej výroby, výrobky a zvieratá. 

3.2.3 Zásoby podľa funkčného hľadiska 

Podľa funkčného hľadiska sa zásoby delia na: 

 Bežná (obratová) zásoba – kryje spotrebu v období medzi dvoma dodávkami. Jej stav 

v priebehu dodávkového cyklu kolíše medzi maximom a minimom. Pri 

optimalizačných výpočtoch sa pracuje s priemernou bežnou zásobou, ktorej veľkosť 

záleží na charaktere dodávok. Ak je veľkosť jednotlivých dodávok ix  konštantná, platí, 

že priemerná zásoba bx  sa rovná polovici veľkosti dodávky:  

2

x
xb   (1)





n

i

ix
n

x
1

1
 (2) 

x  – aritmetický priemer premennej x  

n  – počet dodávok v sledovanom období 

ni ...,,2,1  

 

V situácii, kedy veľkosti dodávok kolíšu, sa priemerná bežná zásoba stanoví podľa 

vzťahu: 








n

i

i

n

i

i

b

x

x

x

1

1

2

2

 (3) 
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Obr. 1 Priebeh stavu vybraných druhov zásob v čase [5] 

Vysvetlivky: 

x .......... veľkosť dodávky 

  priemerná obratová zásoba 

xmax ......  maximálny stav zásoby 

xo ......... signálny stav zásoby  

xp ......... poistná zásoba 

tc .......... dĺžka dodávkového cyklu 

tp .......... dĺžka obstarávacej lehoty 

T .......... dĺžka sledovaného obdobia (najčastejšie jeden rok) 

 

 Poistná zásoba (xp) – predstavuje zásoby, ktoré do určitej miery tlmia náhodné výkyvy 

jednak na strane vstupu (oneskorené dodávky, nižšia než očakávaná veľkosť dodávok) 

a jednak na strane výstupu z podniku (vyšší odbyt zo strany zákazníkov). 

 Zásoba na predzásobenie (xpz) – vytvára sa so zámerom vyrovnať predpokladané 

väčšie výkyvy na strane vstupu alebo výstupu. Od poistnej zásoby sa líši tým, že podnik 

vie o výkyve dopredu, zatiaľ čo v prípade poistnej zásoby sa jedná o náhodné výkyvy, 

ktoré možno odhadnúť iba s určitou pravdepodobnosťou výskytu. Vytvára sa napríklad 

pri výrobkoch so silno sezónnym charakterom spotreby, v prípade celozávodných 

dovoleniek u dodávateľov, očakávaných problémoch v doprave a pod. 

 Vyrovnávacia zásoba – slúži k zachyteniu nepredvídateľných okamžitých výkyvov 

medzi čiastkovými procesmi v krátkodobom cykle. Vytvára sa napríklad pred 

úzkoprofilovými strojmi alebo pri čakaní na dopravné zariadenie. V niektorých 

prípadoch sa zlučuje s poistnou zásobou. 

stav 

zásob 

čas 

1. cyklus 2. cyklus 

bod objednávky 

n-tý cyklus 

............... 

T 
tc t

p

x
p
 

x 

x
b
 

x
max

 

x
o
 

x
b ......... 
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 Strategická (havarijná) zásoba – má za cieľ zaistiť fungovanie podniku pri 

nepredvídateľných udalostiach, akými sú napríklad kalamity v zásobovaní a štrajky 

dodávateľov. Vytvára sa u položiek zásob, ktoré sú kľúčové pre chod podniku. 

 Špekulatívna zásoba – vytvára sa za účelom dosiahnutia mimoriadneho zisku a to 

vhodným nákupom pri dočasnom znížení ceny alebo pred očakávaným zvýšením ceny. 

Cieľom môže byť aj nákup nielen pre vlastnú výkonovú spotrebu, ale aj pre výhodný 

budúci predaj bez zmeny podstaty nakupovaného produktu. 

 Technologická zásoba – vzniká, ak bol proces výroby zo strany výrobcu už ukončený, 

ale výrobok ešte nie je schopný uspokojovať potreby zákazníkov, pretože pred použitím 

vyžaduje ešte určitú dobu skladovania (napr. v potravinárskom priemysle – zrenie 

syrov, vína, piva).  

 

3.2.4 Zásoby podľa použiteľnosti 

Podľa použiteľnosti sa zásoby delia na: 

 Použiteľné zásoby – patria tu zásoby, ktoré sa bežne spotrebúvajú alebo predávajú. 

Tieto položky sú predmetom operatívneho riadenia zásob. 

 Nepoužiteľné zásoby – patria tu zásoby, ktoré majú nulovú spotrebu alebo predaje. Pri 

týchto položiek je prakticky isté, že nebudú môcť byť v podniku využité pre budúcu 

výrobu alebo predaj zákazníkom za obvyklú cenu. Tento typ zásob vzniká v dôsledku 

zmien vo výrobnom programe, v prípade inovácií výrobkov, ale aj chybným 

rozhodnutím pri kúpe alebo nesprávnym odhadom budúcich odbytov. Položky ktoré 

tvoria nepoužiteľné zásoby je nutné odpredať bez ohľadu na ich účtovné ceny, alebo ich 

odpísať. 

 

3.2.5 Základné úrovne zásob 

Pri riadení zásob je nutné sledovať niekoľko základných úrovní zásob: 

 Maximálna zásoba – predstavuje najvyšší stav zásob, ktorý je dosiahnutý práve 

v okamžiku príchodu novej dodávky na sklad. 

 Minimálna zásoba – predstavuje stav zásob v okamžiku tesne pred príchodom novej 

dodávky na sklad. Je daná súčtom poistnej, strategickej a technologickej zásoby. 

Vzhľadom na to že strategická a technologická zásoba sa vytvára len pri obmedzenom 
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počte položiek, najčastejšie sa stretávame so situáciou, kedy minimálna zásoba je 

totožná so zásobou poistnou. 

 Signálny stav zásoby (objednávacia zásoba, bod objednávky) – reprezentuje takú 

hladinu zásoby, pri ktorej je treba vystaviť novú objednávku tak, aby dodávka prišla na 

sklad najneskôr v okamžiku, kedy skutočná zásoba dosiahne úrovne minimálnej zásoby. 

Pri riadení zásob sa ďalej stretávame s pojmami okamžitá a priemerná zásoba.  

Okamžitá zásoba môže byť vyjadrená ako fyzická alebo dispozičná zásoba. Fyzická (faktická) 

zásoba udáva veľkosť skladovej zásoby (podľa skladovej evidencie). Veľkosť dispozičnej 

zásoby sa určí tak, že od veľkosti fyzickej zásoby sa odčíta uplatnené (ale ešte nevydané) 

množstvo položky a pripočíta sa objednané (ale doposiaľ ešte nedodané) množstvo položky. 

Priemerná zásoba sa stanoví ako aritmetický priemer denného stavu fyzickej zásoby položky 

za určité obdobie (obvykle ročné). 

3.3 Náklady na zásoby 

So zásobami sú spojené tri druhy nákladov: 

 objednávacie náklady, 

 náklady na držanie zásoby, 

 náklady z deficitu (vyčerpania zásoby).  

3.3.1 Objednávacie náklady 

Objednávacie náklady sa vzťahujú k obstaraniu dávky pre doplnenie zásob položky. Podľa 

okolností sa týkajú buď externého nákupu alebo zákazky pre vlastnú výrobu. Ide o náklady na 

jednu dávku (nákupnú, výrobnú popr. dopravnú). Názov objednávacie náklady nie je síce 

u výrobných zákaziek výstižný, avšak vznikol historicky a používa sa aj tu. 

Pri nákupe patrí do objednávacích nákladov položky s prípravou a umiestňovaním objednávky 

(napr. výber dodávateľa, vyjasňovanie požadovaných vlastností výrobku, jednanie o dodacích 

podmienkach a cene za vystavenie a doručenie objednávky a jej evidenciu), dopravné náklady 

(len ak nie sú zahrnuté v cene), náklady na preberanie, skontrolovanie a uskladnenie dodávky, 

náklady na zaevidovanie príjmu tovaru, náklady na likvidáciu a úhradu faktúry. 

Do týchto nákladov sa v ekonomických prepočtoch pre účely riadenia zásob spravidla 

nezahrňuje vlastná nákupná hodnota tovaru. Výnimku predstavujú rozdiely v obstarávacej 
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cene, vyskytujúce sa v niektorých rozhodovacích úlohách (napr. niekoľko možných 

dodávateľov, množstevné zľavy v závislosti na veľkosti nákupnej dávky). 

Objednávacie náklady sa môžu u jednotlivých položiek líšiť, najmä v závislosti na charaktere 

nákupnej situácie (opakovaná, modifikovaná, nová) a na konkrétnom počte položiek 

v objednávke. K odhadu týchto nákladov je vhodné vybrať niekoľko typických kategórií 

objednávok a pre každú kategóriu určiť priemer z určitého počtu objednávok s podrobne 

sledovanými časmi a nákladmi na jednotlivé činnosti. 

Pri vlastnej výrobe patria do objednávacích nákladov náklady na všetky administratívne 

činnosti spojené s prípravou zákazky a s vydaním výrobného príkazu, náklady na prípravné 

časy – tzv. prestavovacie náklady (na prestavenie alebo nastavenie výrobných prostriedkov), 

náklady na príjem do skladu a zaevidovanie prijatých výrobkov. V prevažnej väčšine 

rozhodovacích výpočtov v súvislosti so stanovením ekonomickej veľkosti dávky vystupujú iba 

tzv. jednostranné objednávacie náklady, zahrňujúce iba tie položky, ktoré sú nezávislé na 

veľkosti dávky. 

3.3.2 Náklady na držanie zásob 

Náklady na držanie zásob majú tri zložky: 

 náklady z viazanosti finančných prostriedkov, 

 náklady na skladovacie priestory a na správu zásob, 

 náklady z rizika. 

Jedná sa o ročné náklady. V praxi sa väčšinou pracuje s mernými nákladmi na držanie zásob, 

ktoré sa vzťahujú na jednotku množstva.  

Náklady z viazanosti finančných prostriedkov v zásobách nemajú charakter nákladov 

v obvyklom zmysle, pretože ich nie je možné zachytiť účtovnou evidenciou. Ide totiž o tzv. 

náklady zo straty príležitosti (ušlý zisk), teda veľkosť zisku, ktorý by finančné prostriedky 

mohli vyniesť, keby podnik investoval iným spôsobom, než do zásob. Tieto náklady sú priamo 

úmerné hodnote priemernej zásoby (v nákladových cenách). 

Minimálnu sadzbu pre náklady z viazanosti kapitálu v zásobách predstavuje banková úroková 

miera z terminovaného vkladu. Týmto spôsobom by mohol podnik investovať vždy. V praxi je 

však vhodné využívať vyššie percento, pretože poslaním výrobného alebo obchodného podniku 

je využívať finančné prostriedky k vytváraniu zisku z vlastného podnikania. 
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Pri rozhodovaní s krátkodobým dosahom je snáď prípustné ako aproximácia sadzby použiť 

úrokovú mieru pre bankový úver. Z dlhodobého pohľadu je však správnejšie vychádzať 

z rentability kapitálu a miesto úrokovej miery používať normu vnútropodnikového výnosového 

percenta, stanovenú vedením podniku. Na investovanie do zásob by totiž mala byť kladená 

rovnaká požiadavka rentability ako na investovanie napr. do výrobných prostriedkov. 

Podľa Jurovej možno obecne konštatovať, že pokiaľ je vlastná rentabilita kapitálu nižšia ako 

úroková miera, použijeme úrokovú mieru, v opačnom prípade rentabilitu vlastného kapitálu 

[11]. 

Náklady na skladovacie priestory a na správu zásob zahŕňajú všetky náklady spojené 

s prevádzkou skladov a s evidenciou zásob (napr. odpisy budov, skladovacích a manipulačných 

zariadení a výpočtovej techniky, mzdy všetkých pracovníkov, energie, údržbu a opravy, 

ochranu, poistenie budov a zásob). Tieto náklady síce môžu byť to určitej miery závislé na 

priemernej veľkosti zásob, ale mávajú veľmi značnú fixnú zložku (najmä v prípadoch, kedy 

kapacita skladu nie je a nemôže byť plne využitá). 

Niekedy sa tieto ročné náklady stanovujú pomerne hrubo ako určité (pre všetky položky 

rovnaké) percento z hodnoty priemernej zásoby. Presnejšie je rozdeliť skladový sortiment do 

niekoľko tried podľa nárokov na skladový priestor a na podmienky skladovania. Pre 

predstaviteľov každej triedy sortimentu sa potom vykalkuluje sadzba, vychádzajúca z nákladov 

nabiehajúcich napr. za rok na regálovú bunku, na jeden m2 plochy, alebo na 1 m3 objemu skladu. 

Ďalším rizikom pri skladovaní je možnosť vzniku nepoužiteľnosti zásob. Pri hotových 

výrobkoch sa jedná skôr o nepredajnosť, pri výrobných zásobách a rozpracovanej výrobe sa 

jedná skôr o nepoužiteľnosť. Môže to byť riziko znehodnotenia zostarnutím (napr. guma, farby, 

chemické prostriedky atď.), alebo riziko väčších zmien vo výrobnom programe, či riziko 

poklesu odbytu alebo celkovej zmeny jej štruktúry. Možno sem započítať tiež riziko poklesu 

cien na trhu, či riziko nutnosti veľkej zľavy pri staršom type po inovácii výrobkov. Tieto riziká 

sú často závislé na dĺžke skladovania. Riziko nepredajnosti sa v posledných rokoch zvyšuje 

kvôli tendencii skracovania životného cyklu u mnoho výrobkov. 

Náklady z rizika sa pre jednotlivé skladové položky obvykle odhadujú ako určité percento 

z hodnoty priemernej zásoby. Toto percento je diferencované podľa sortimentu, podľa stupňa 

predpovede budúcej spotreby a podľa priemernej doby skladovania. 
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3.3.3 Náklady z deficitu (vyčerpania zásoby) 

O deficite (vyčerpaní zásob) hovoríme, ak nestačí okamžitá skladová zásoba ku včasnému 

uspokojeniu všetkých požiadaviek odberateľov. 

Pri dopyte externých odberateľov môže byť finančný dôsledok deficitu dvojaký: 

 Vznikne včas nesplnená zákazka (tzv. back-order), ktorej evidovanie dodatočne vyvolá 

prídavné administratívne, prípravné a väčšinou aj dopravné náklady. Niekedy môže ísť 

naopak o zvýšené náklady spojené so snahou dodať aj pri vyčerpaní zásoby včas (napr. 

práca nadčas, rýchlejší a drahší spôsob dopravy). 

 Zákazník objednávku zruší a realizuje nákup na inom mieste. Dôjde tak ku strate časti 

objemu predajov, a tým ku zmenšeniu krytia fixných nákladov a ku znížení zisku. 

V obidvoch prípadoch pri častejšom vyčerpaní zásob dochádza aj ku zhoršení mena a povesti 

podniku. Vyjadriť tuto stratu číselne je azda nemožné. 

Pri požiadavkách interných odberateľov má vyčerpanie zásob položiek potrebných pre výrobu 

negatívny vplyv jednak na plynulosť práce a na veľkosť prestojov vo výrobe a montáži (t. j. na 

výrobné náklady), jednak na priebežnú dobu výroby (oneskorenie tu môže ovplyvniť tiež 

spoľahlivosť dodacích lehôt voči zákazníkom). Náklady na prestoje pracovísk spôsobené 

nedostatkom materiálu a dielov, bývajú vysoké predovšetkým na linkovej výrobe, v montáži 

a pri úzkoprofilových strojov. 

Náklady z deficitu by sa pri určovaní normy poistnej zásoby mali vyvažovať s nákladmi na ich 

držanie [7]. Tu vzniká prekážka, keďže náklady z deficitu sú spravidla veľmi ťažko 

odhadnuteľné. Zvýšené náklady či straty sa totiž môžu prípad od prípadu pohybovať vo veľmi 

širokých medziach a v závislosti na hodnote zásob, dĺžke dodania a atď. Táto prekážka sa 

obvykle obchádza tým spôsobom, že sa náklady z deficitu zahŕňajú do ekonomických 

prepočtov iba nepriamo, a to prostredníctvom vhodného ukazovateľa pre požadovanú úroveň 

služieb (obvykle to je stupeň pohotovosti dodávky). Požadovaná úroveň služieb sa potom pri 

optimalizácii výšky poistnej zásoby stane obmedzujúcou podmienkou. 
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4 Riadenie zásob 

Riadenie zásob je súbor pomerne samostatných činností, ktoré súvisia s evidenciou, 

plánovaním, normovaním, kontrolou, analýzou a operatívnou reguláciou jednotlivých druhov 

a skupín zásob. Výrobný proces sa teda skladá z niekoľko po sebe nadväzujúcich krokov, ktoré 

musia byť koordinované. [9] Riadenie zásob zahrňuje postupy a varianty riešení, zaisťujúce 

efektívnu nadväznosť prevádzky podniku. 

Súčasné moderné systémy riadenia zásob sú založené na vhodnej kombinácii viacero stratégií, 

ktoré by mali umožňovať: 

 dokonalý systém predikcie (s najpresnejším možným rozdielom určiť potreby zásob na 

budúce obdobie), 

 spoľahlivosť realizácie dodávok (zaistiť požadovanú kvalitu a množstvo, presný termín 

dodávok vrátane optimálneho výberu dodávateľa), 

 permanentné vyhodnotenie stavu zásob (vyhodnotenie zásob vzhľadom na optimálne 

hodnoty a štruktúry), 

 udržovanie informácií o stave a pohybe zásob systém on-line (systém včas umožňujúci 

zistiť kritické hladiny zásob). 

Z časového hľadiska je riadenie zásob členené na strategické a operatívne. 

Strategické riadenie zásob 

Pri rozhodovaní o strategickom riadení zásob sa podnik zaoberá výškou finančných zdrojov, 

ktoré k tomuto účelu vyčlení zo svojich celkových disponibilných zdrojov krytia zásob 

v príslušnej štruktúre a výške. 

Operatívne riadenie zásob 

Zabezpečuje udržovanie konkrétnych druhov zásob vo výške a štruktúre, ktorá odpovedá 

potrebám vnútropodnikových výrobných a nevýrobných spotrebiteľov a tieto potreby 

v skutočnej miere aj uspokojuje. Dôraz sa kladie na minimálne náklady na obstaranie 

a doplnenie zásob, rovnako ako na ich skladovanie a udržovanie a tiež na náklady, ktoré sú 

spojené s určitým stupňom uspokojenia potrieb. 
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Úroveň riadenia zásob môže byť ovplyvnená nasledujúcimi faktormi: 

 Vonkajšie faktory – nákupný marketing, doprava, umiestnenie podniku, pružnosť 

dodávateľov. 

 Vnútorné faktory – technická príprava výroby, úroveň logistických procesov, charakter 

výrobného procesu, rozsah sortimentu, charakter spotreby, úroveň riadenia 

a zainteresovanosť.  

 

4.1 Dopyt a jeho vplyv na riadenie zásob 

4.1.1 Systém ťahu vs. systém tlaku 

Rozdiel medzi systémom ťahu a systémom tlaku spočíva v spôsobe, akým je hnaná výroba 

podniku.  

Systém ťahu alebo aj pull systém je taký systém, kedy podnik čaká s výrobou produktov do 

tej doby, dokedy ju zákazník nepožaduje. Dopyt zákazníkov takto ,,ťahá zásoby“. Zásoby sú 

doplňované až v okamihu, keď ich stav klesne pod stanovenú hranicu.  

Systém tlaku alebo aj push systém je taký systém, kedy podnik vyrába na základe 

prognózovaných predajov zákazníkom. Podnik ,,tlačí“ zásoby na trh v očakávaní ich predaja. 

Najčastejšie sú plány stanovované týždenne.  

4.1.2 Druhy dopytu 

Vďaka znalostiam konkrétneho druhu dopytu je možné zvoliť vhodné výpočtové a plánovacie 

metódy pre určenie optimálnej veľkosti dodávky alebo výšky zásob. 

Podľa hľadiska závislosti sa dopyt delí na [14]: 

 Nezávislý dopyt – dopyt ktorý vzniká náhodne a nezávisí na dopyte po iných 

položkách. Patrí sem dopyt po hotových výrobkoch, potreba materiálov a náhradných 

dielov pre havárie a neplánované opravy. Tento dopyt je možné predpovedať [15]. Pre 

riadenie zásob sa používajú stochastické objednávacie systému s výpočtom optimálnej 

poistnej zásoby. 
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 Závislý dopyt – vychádza z dopytu po iných položkách. Jedná sa napr. o dopyt po 

materiáloch, z ktorých sa vyrába konečný výrobok. Tento druh dopytu je možné 

jednoducho spočítať a naplánovať pomocou kusovníku, noriem, plánu výroby 

a predaja. 

 

Podľa hľadiska časového priebehu a veľkosti jednotlivých objednávok sa dopyt delí na [14]: 

 Spojitý dopyt – tento dopyt prebieha trvalo, bez akéhokoľvek prerušenia, avšak 

dochádza ku kolísaniu objednávacieho množstva. 

 Nespojitý dopyt – jedná sa o dopyt, kedy dochádza k nárazovým objednávkam dopredu 

stanoveného množstva. 

 

 

Obr. 2 Závislý vs. nezávislý dopyt [14] 
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4.2 Systémy riadenia zásob 

Z celej rady systémov (matematických metód) pre riadenie zásob sa najviac uplatnili [12]: 

 metóda stálej veľkosti objednávky (fixed order-quantity method), 

 metóda stáleho cyklu objednávania (fixed order-period method). 

Tieto metódy pomáhajú úspešne riadiť zásoby pravidelne nakupovaných materiálových 

položiek, tj. pomerne veľkého množstva všetkých podnikových zásob. Jedná sa o položky 

s relatívne stabilnou avšak náhodnou spotrebou. 

Východiskom pre prácu obidvoch metód je tzv. model ekonomického objednávacieho 

množstva – Economic Order Quantity model. 

4.2.1 Model ekonomického objednávacieho množstva 

Výstupom modelu EOQ je vzťah pre výpočet ekonomicky optimálnej veľkosti objednávky. 

Model je založený na značnom množstve zjednodušujúcich predpokladov [18]: 

 nepretržitá, konštantná a známa výška dopytu (spotreby), 

 konštantný a známy cyklus realizácie objednávky, 

 úplne uspokojenie dopytu, 

 stále nákupné ceny nezávislé na veľkosti objednávky alebo čase realizácie objednávky, 

 stále prepravné náklady nezávislé na veľkosti objednávky alebo čase realizácie 

objednávky, 

 neexistencia zásob na ceste, 

 zásoba zahrnuje jeden výrobok, alebo medzi výrobkami neexistujú vzájomné väzby, 

 neobmedzený plánovací horizont, 

 neobmedzená dostupnosť kapitálu. 

Pri rešpektovaní uvedených predpokladov je možné objednávať vždy stále objednávacie 

množstvo Q, ktoré je doplňované v pravidelných objednávacích cykloch C. Dĺžka cyklu 

doplňovania zásob odpovedá dobe, za ktorú je postupne zásoba vyčerpaná a priemerná výška 

zásoby sa rovná polovici objednávacieho množstva 
𝑄

2
 [12]. 
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Obr. 3 Priebeh doplňovania a spotreby zásob v modeli EOQ [5] 

S rastom veľkosti objednávacieho množstva sa zväčšuje priemerná veľkosť zásob a súčasne 

náklady na ich udržovanie. Na druhej strane klesá počet realizovaných objednávok a náklady 

na objednávanie. Finálne rozhodnutie o veľkosti ekonomického (optimálneho) objednávacieho 

množstva Qopt je založené na minimalizácii celkových nákladov Nc [12]: 
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Grafické zobrazenie: 

Obr. 4 Závislosť sledovaných nákladov na veľkosti objednávacieho množstva [12] 
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Harrisov-Wilsonov vzorec [12]: 
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Qopt  - ekonomické objednávacie množstvo 

P  - ročná veľkosť spotreby zásob 

no  - náklady na realizáciu jednej objednávky 

π  - podiel ročných nákladov na udržovanie jednotky zásob na hodnote jednotky 

zásob 

h  - hodnota jednotky zásob 

nu = π . h  - ročné náklady na udržovanie jednotky zásob 

 

Celkové minimálne náklady Ncmin súvisiace s objednávaním ekonomického objednávacieho 

množstva Qopt je potom možné stanoviť zo vzťahu [12]: 
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4.2.2 Optimalizácia poistnej zásoby 

Vypočítaná optimálna veľkosť obratovej zásoby sa doplňuje o dodatočnú zásobu, ktorá sa 

nazýva poistná zásoba [5]. Jej úlohou je zaistiť požadovanú úroveň služieb zákazníkom. 

Poistná zásoba by mala zachytiť 3 základné druhy odchýlky [5]: 

 odchýlka na strane vstupu (oneskorené dodávky, nižšie dodané množstvo), 

 odchýlka na strane výstupu (vyšší dopyt než očakávaný), 

 odchýlka v spotrebe (neistá výťažnosť výrobných fáz). 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že poistná zásoba môže pokryť vyššie uvedené odchýlky len do 

určitej miery, resp. bez absolútnej istoty. 

Odchýlky v priebehu zásobovacieho a odbytového procesu môžu viesť ku zvýšeniu, ale aj ku 

zníženiu stavu zásob oproti plánovanému stavu. Pri stanovení veľkosti poistnej zásoby sa berú 

v úvahu len odchýlky znižujúce stav zásob. 
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Obr. 5 Odchýlky v priebehu pohybu zásob [5] 

 

Veľkosť poistnej zásoby je ovplyvnená mnohými faktormi. Medzi tie najdôležitejšie patria: 

 spoľahlivosť zabezpečenia proti vzniku nedostatku zásob, 

 dĺžka trvania intervalu neistoty, 

 intenzita odchýlok.  

 

4.2.3 Interval neistoty 

Čím je dlhšie obdobie, pre ktoré sa prognózuje veľkosť budúceho dopytu, tým menej je tento 

odhad spoľahlivý a tým vyššia musí byť poistná zásoba. Dĺžka intervalu neistoty závisí na 

používanom systéme riadenia zásob. V prípade systému so stálymi veľkosťami objednávok je 

tvorená dĺžkou obstarávacej lehoty. V prípade systému stáleho cyklu objednávania je treba 

zohľadniť aj dĺžku kontrolného intervalu. 

Interval neistoty tn začína okamihom [5], kedy je naposledy známa skutočná veľkosť zásoby 

danej položky a končí očakávaným okamihom príjmu dodávky na sklad. 
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V prípade Q-systému (systém so stálymi veľkosťami objednávok), platí: 

pn tt   (7) 

tn    - interval neistoty  

tp      - obstarávacia lehota 

V prípade P-systému (systém stáleho cyklu objednávania), platí: 

kpn ttt   (8) 

tn    - interval neistoty  

tp      - obstarávacia lehota 

tk      - kontrolný interval 

Z týchto vzťahov je zrejmé, že najdôležitejšou zložkou intervalu neistoty je interval obstarania 

zásoby, tzv. obstarávacia lehota. Tá zahŕňa vlastnú dodaciu lehotu materiálu a dobu potrebnú 

na prípravu, vystavenie a doručenie objednávky dodávateľovi a dobu na uskladnenie materiálu 

a prípravu k jeho výdaji. 

Obr. 6 Zloženie intervalu obstarania zásoby [5] 
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4.2.4 Stanovenie veľkosti poistnej zásoby 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim veľkosť poistnej zásoby je intenzita kolísania veľkosti dopytu, 

spotreby čí dĺžky intervalu neistoty [5]. S rastúcou intenzitou rastie veľkosť poistnej zásoby. 

Intenzita kolísania sa meria pomocou základných charakteristík variability, najčastejšie 

pomocou rozptylu na smerodajných odchýlkach uvedených veličín. Menej používaný je 

absolútny rozdiel, alebo priemerný absolútny rozdiel. 

Pri stanovení veľkosti poistnej zásoby sa najčastejšie vychádza z predpokladu normálneho 

rozdelenia náhodných veličín dopytu (spotreby), dodávok a obstarávacej lehoty, resp. celého 

intervalu neistoty. 

 
Obr. 7 Normálne rozdelenie dopytu [5] 

 

 

Za tohto predpokladu by poistná zásoba vo výške dvoch smerodajných odchýlok pokryla dopyt 

v 95,44 % prípadov. Vo výške 3 smerodajných odchýlok by poistná zásoba pokryla 99,74 % 

prípadov. Takto stanovená poistná zásoba by pokryla kolísanie v porovnaní so strednou 

hodnotou nahor i nadol. Keďže pri stanovení poistnej zásoby sú dôležité len výchylky 
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zmenšujúce poistnú zásobu, ktorých je priemerne 50 %, tak poistná zásoba na úrovni dvoch 

smerodajných odchýlok v skutočnosti pokryje až 97,72 % [5] prípadov dopytu, podľa vzťahu: 

%72,97
2

44,95100
44,95 


  (9) 

Poistnú zásobu je možné vypočítať ako určitý K-násobok celkovej smerodajnej odchýlky, kde 

veličina K sa nazýva poistný faktor. Hodnotu poistného faktoru možno vyhľadať v tabuľkách 

v štatistickej literatúre, alebo pomocou štatistického softvéru. 

Pre výpočet poistnej zásoby platí obecný vzťah: 

cp KX   (10) 

pX  - poistná zásoba 

 K - poistný faktor 

c  - celková smerodajná odchýlka 

Celková smerodajná odchýlka vyjadruje intenzitu kolísania dopytu (spotreby), dodávok 

a intervalu neistoty (predovšetkým obstarávacej lehoty).  Variabilita dopytu d a intervalu 

neistoty tn, resp. obstarávacej lehoty sa meria pomocou výberových smerodajných odchýlok: 
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d  - smerodajná odchýlka dopytu 

 n - počet meraní 

 d - dopyt 
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tn  - smerodajná intervalu neistoty 

 n - počet meraní 

 tn - interval neistoty 
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4.3 Metódy riadenia zásob 

Rýchly rozvoj operačného výskumu a štatistiky spoločne s rozšírením modernej výpočtovej 

techniky viedol k prudkému rozvoju moderných metód riadenia zásob, ktoré sa aplikačne 

prispôsobujú konkrétnym potrebám manažérskej praxe. Medzi metódy moderného riadenia 

zásob môžeme zaradiť: 

 metóda ABC, 

 metóda Just-in-time [19], 

 metóda Modular Sourcing, 

 metóda VMI (Vendor Managed Inventory), 

 metóda Kanban. 

4.3.1 Diferencované riadenie zásob – metóda ABC 

Pri tejto metóde sa rozdeľujú skladové položky do niekoľkých skupín a venuje sa im pri riadení 

odlišná pozornosť [5]. Ako plynie z názvu metóda alebo analýza ABC rozdeľuje sortiment do 

troch základných skupín (pričom v praxi je možné použiť členenie aj do väčšieho počtu skupín). 

ABC analýza vychádza z Paretového pravidla, podľa ktorého veľmi často zhruba 80 % 

dôsledkov vyplýva približne z 20 % počtu možných príčin (tzv. pravidla 80 : 20). V oblasti 

riadenia zásob to znamená, že malá časť počtu položiek predstavuje väčšinu hodnoty spotreby, 

alebo že veľká časť celkového objemu nákupu sa odoberá od pomerne malého počtu 

dodávateľov. Pri riadení je potreba koncentrovať pozornosť na obmedzený počet skladových 

položiek či dodávateľov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na celkový výsledok. 

Pri aplikácii analýzy ABC sa vychádza zo zostavy položiek zásob usporiadaných zostupne 

podľa hodnoty sledovaného štatistického znaku (napr. hodnoty spotreby alebo predaja) 

v analyzovanom období. Odporúča sa, aby dĺžka sledovaného obdobia zahrnovala 12 až 24 

mesiacov. Kratšia obdobie môže byť skreslené sezónnymi vplyvmi odbytu, v dlhšom období 

dochádza ku zmenám výrobného programu podniku a údaje strácajú vypovedajúcu schopnosť. 

Kategória A reprezentuje veľmi dôležité položky zásob, ktoré tvoria zhruba 80 % hodnoty 

spotreby alebo predaja. Tieto skladové položky je treba sledovať permanentne. Ku stanoveniu 

optimálnych veľkostí dodávok a poistných zásob sa u nich používajú pomerne zložité metódy. 

Optimalizačné výpočty je treba často aktualizovať. Položky tejto kategórie predstavujú 

prevažnú časť zásob v hodnotovom vyjadrení a viažu značný objem kapitálu a preto ich treba 
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objednávať v malých množstvách aj za cenu vyššej frekvencie dodávok. Pri riadení týchto 

položiek sa obvykle uplatňuje Q-systém riadenia zásob. 

Kategória B reprezentuje stredne dôležité položky zásob, ktoré tvoria ďalších zhruba 15 % 

hodnoty spotreby alebo predaja. K ich riadeniu sa používajú jednoduchšie metódy a často sa 

objednávajú agregovane s ďalšími položkami. Dodávky sú v porovnaní s kategóriou A menej 

časté. Veľkosť dodávok a poistná zásoba je obvykle vyššia než u položiek kategórie A. Pri 

riadení týchto položiek sa obvykle uplatňuje P-systém riadenia zásob. 

Kategória C reprezentuje málo dôležité položky zásob, ktoré tvoria zhruba 5 % hodnoty 

spotreby alebo predaja. Z hľadiska počtu ich je naopak najviac. K ich riadeniu sa používajú 

veľmi jednoduché metódy založené napríklad na odhade objednávacieho množstva podľa 

priemernej spotreby v predchádzajúcom období. Poistná zásoba sa stanovuje jednorazovo 

a skôr s vyšším cieľom, aby boli položky k dispozícii stále a nemuseli sa často objednávať. Pri 

ich riadení sa uplatňuje P-systém alebo systém dvoch zásobníkov. 

Tab. 1 Rozdelenie zásob metódou ABC 

Kategória Percentuálny podiel [%] Podiel na celkovej spotrebe [%] 

A 5 – 10 60 – 80 

B 15 – 25 15 – 25 

C 60 – 80 5 – 15 
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Obr. 8 Lorenzova krivka [5] 

4.3.2 Metóda XYZ 

K rozšíreniu ABC analýzy sa v praxi často používa obdobná metóda, ktorá sa nazýva XYZ 

analýza a nadväzuje na ABC analýzu. Taktiež u tejto analýzy dochádza k rozdeleniu položiek 

zásob do troch kategórií, a to podľa ich časového priebehu spotreby alebo predaja v minulosti. 

Rôzne zásoby majú tieto priebehy rôzne – niektoré sa spotrebúvajú takmer konštantne, bez 

väčších výkyvov, iné len sporadicky bez možnosti predpokladať túto spotrebu [10]. To je 

dôvod, prečo by sa nemali možné stavy zásob riadiť jednotnou logistickou metódou, ale je treba 

v podniku využiť na rôzne  zásoby rôzne metódy. 

Kategória X  predstavuje položky, ktorých spotreba je plynulá (konštantná) a predvídateľná. 

Z hľadiska riadenia zásob nepredstavujú veľký problém. Ich spotreba je spoľahlivá, takmer 

konštantná. Tieto položky sú vhodné k zavedeniu metódy Just-in-time. 

Kategória Y predstavuje položky, ktorých spotreba vykazuje slabšie alebo silnejšie výkyvy, 

ale  do určitej miery je stále predvídateľná (sezónne výkyvy). 
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Kategória Z predstavuje položky, ktorých spotreba je nepredvídateľná a nepravidelná, preto tu 

musíme počítať s nižšou flexibilitou, držať zásoby bez istoty ich spotreby, alebo si zaistiť ich 

rýchle dodanie. 

Samotná XYZ analýza však nedáva úplné výsledky, preto je vhodné ju kombinovať s ABC 

analýzou. 

 

 

Obr. 9  Spotreba položiek kategórie X [10] 
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Obr. 10 Spotreba položiek kategórie Y [10] 

 

 

 
Obr. 11 Spotreba položiek kategórie Z [10] 
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4.3.3 Kombinácia metód ABC + XYZ 

Skĺbením analýz ABC a XYZ vzniká matica o veľkosti 3 x 3 ktorá pozostáva z 9 možných 

variant, ktoré možno zlúčiť do dvoch až troch skupín, pričom každú možno riadiť odlišne. 

Logicky najväčšiu pozornosť je treba venovať položkám, ktoré spadajú do skupiny AX, BX 

a AY. 

Tab. 2 Rozdelenie zásob kombináciou metód ABC + XYZ [10] 

  A B C 

X 
veľký podiel na spotrebe 

pravidelná spotreba 
stredný podiel na spotrebe 

pravidelná spotreba 
malý podiel na spotrebe 

pravidelná spotreba 

Y 
veľký podiel na spotrebe 

spotreba s výkyvmi 
stredný podiel na spotrebe 

spotreba s výkyvmi 
malý podiel na spotrebe 

spotreba s výkyvmi 

Z 
veľký podiel na spotrebe 
nepravidelná spotreba 

stredný podiel na spotrebe 
nepravidelná spotreba 

malý podiel na spotrebe 
nepravidelná spotreba 
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5 Mölnlycke Health Care 

Mölnlycke Health Care je svetový výrobca produktov pre ošetrovanie rán, chirurgických 

prostriedkov pre jednorazové použitie a poskytovateľ služieb pre zákazníkov, zdravotníkov 

a pacientov [13]. 

Spoločnosť vyvíja a uvádza na trh inovatívne produkty pre ošetrovanie rán a chirurgické 

produkty určené k použitiu v najrôznejších zariadeniach – od prevencie cez akútnu starostlivosť 

až po domácu starostlivosť. Produkty zahŕňajú [13]: 

 jemné, účinné krytie so Safetac technológiou, ako Mepitel a Mepilex, ktoré slúžia ako 

prevencia a ochrana pri liečbe širokej škály rán, 

 bezpečné, účinné, jednorazové chirurgické produkty, ako sú Biogel chirurgické 

rukavice a ProcedurePak sety – ktoré minimalizujú prenos infekcií a zvyšujú efektivitu 

na operačnom sále a mimo neho, 

 Avance pre podtlakové hojenie terapie. 

Spoločnosť zamestnáva okolo 7500 ľudí a je vo vlastníctve Investor AB. Sídlo spoločnosti sa 

nachádza vo švédskom Göteburgu. Spoločnosť pôsobí v 90 krajinách po celom svete. 

5.1 Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. v Karvinej v súčasnej dobe zamestnáva okolo 691 

kmeňových zamestnancov a zaoberá sa prevažne výrobou zákazníckych setov na zákazku 

ProcedurePak, ktoré pomáhajú znížiť náklady, šetria čas a zvyšujú kvalitu poskytovanej 

starostlivosti. ProcedurePak je komplexné riešenie, ktoré v sebe zahŕňa prostriedky pre 

konkrétne chirurgické výkony, maximálnu bezpečnosť, flexibilnú logistiku a dodávky, ako aj 

priebežnú podporu a školenia. 

Výhody ProcedurePak setov: 

 Výber z viac než 5000 komponentov od predných dodávateľov umožňuje prispôsobiť 

set presne podľa potrieb zákazníka. 

 Všetky komponenty a balenia odpovedajú najprísnejším normám a zaručujú tak 

bezpečnosť pacientov a personálu. 

 Môžu skrátiť dobu odbavenia pacientov a tým pádom aj prácu nadčas. 

 Dokázateľná úspora času, úsilia a nákladov.  



31 

 

 Výrazné zníženie množstva odpadov. 

 Menej plytvania vďaka minimálnej chybovosti pri výbere inštrumentária. 

Spoločnosť MHC dosiahla za rok 2016 tržby z predaja výrobkov a služieb vo výške 

3 012 890 000 Kč [16]. V tom istom roku spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia vo výške 

113 827 000 Kč [16]. 

5.2 Súčasný stav riadenia zásob v spoločnosti MHC 

Hlavnou činnosťou spoločnosti MHC je hlavne výroba a predaj výrobkov. Aktuálne portfólio 

sa skladá až z 18744 druhov setov. Ako mnoho iných spoločností je aj ona nútená držať určité 

množstvo zásob na sklade. Tieto zásoby slúžia k prekonávaniu časového nesúladu medzi 

objednávkou a dodávkou materiálov. Snahou spoločnosti je nakupovať zásoby priamo pre 

určitú objednávku. Pokiaľ sú však zvýhodnené nákupné podmienky pri väčšom odbere, 

nakupuje spoločnosť v prípade niektorých materiálov väčšie množstvo zásob, aby mohli byť 

využité pri budúcich objednávkach. Pre obstaranie materiálu ako aj pre sledovanie skladovej 

zásoby sa používa systém SAP ERP 6.0. Nákupy materiálov má v zodpovednosti tím 

materiálových a komponentových plánovačov. Pričom materiáloví plánovači sa starajú 

o interných dodávateľov a komponentoví o externých dodávateľov. 

 

5.2.1 MRP – materiálové plánovanie 

Jedná sa o metódu doplňovania zásob pre závislý dopyt. MRP plánovanie bolo veľmi populárne 

v 70. rokoch minulého storočia. MRP sú integrované softvéry používané vo výrobných 

podnikoch, ktoré dokážu stanoviť optimálnu materiálovú potrebu s ohľadom na požiadavky 

podniku a momentálneho stavu zásob a ich objednávok. Predpokladom pre správnu funkčnosť 

MRP systému je kvalitná, počítačová podpora. MRP umožňuje skoordinovať objednávanie 

a dodávanie komponentov a termín zahájenia výroby aj v prípade, že sa jedná o veľké 

množstvo montážnych dielov. 

Vstupnými údajmi sú zákaznícke požiadavky, ktoré sú zadávané do informačného systému. Na 

základe informácií o dopyte je stanovený výrobný plán, ktorý pokrýva určité časové obdobie. 

Spoločnosť používa informačný systém SAP ERP 6.0, ktorý je založený na technológii 

klient/server. Na základe vloženého požiadavku zo strany distribučného centra dochádza 

k vygenerovaniu požiadavku pre výrobu produktu. Na základe vygenerovaného požiadavku pre 
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výrobu produktu dochádza k rozvetveniu požiadavku na jednotlivé materiály alebo 

komponenty, a to podľa BOM-u (Bill Of Material). Ak nie je dostatočná skladová zásoba 

komponentov, vygeneruje sa tzv. PurRqs – Purchase Requisition, požiadavka pre nákup. 

Systém MRP tak prispieva ku zvýšeniu kvality riadiacej práce. Umožňuje rýchlo reagovať na 

nečakané zmeny na strane vstupu a výstupu.  
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Obr. 12 Schéma vytvorenia požiadavku pre nákup 
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Nastavenie kľúčových parametrov v systéme SAP ERP 6.0  

V informačnom systéme SAP ERP 6.0 sa používa niekoľko parametrov, ktoré ovplyvňujú 

plánovanie skladových zásob. Sú to predovšetkým nasledujúce parametre: 

 minimálne objednávacie množstvo, 

 objednávacie množstvo, 

 poistná zásoba, 

 dodací termín, 

 kategória komponentu. 

Obr. 13 Zobrazenie komponentu v MD04 - SAP 

5.2.2 Riadenie poistnej zásoby v MHC 

Poistná zásoba na externých komponentoch je aktualizovaná každý mesiac. Cieľom je 

uchovávať poistnú zásobu minimálne na týždennej priemernej spotrebe a to na komponentoch, 

ktoré spadajú kategórie AA, A a B podľa transakcie Z3P. 

SS = AC/4             (13) 

SS  – safety stock – poistná zásoba 

AC – average consumption – priemerná spotreba 
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,,Average consumption (calculated from total consumption in material master according to 

date range in selection screen presented in weeks/months according to period indicator)” 

[13]. 

 

 
Obr. 14 Snímok transakcie Z3P 

 

 
Obr. 15 Snímok výpočtu poistnej zásoby 

 

Pre externé komponenty spadajúce do klasifikácie C podľa transakcie Z3P je poistná zásoba 

nastavená na hodnotu parametru Average Stock Withdrawal Quantity, ak je aktuálna poistná 

zásoba nižšia než ASWQ a zároveň je dopyt po komponentoch v období nasledujúcich 3 

mesiacov. 

ASWQSS   (14) 

SS  – safety stock – poistná zásoba 

ASWQ – Average Stock Withdrawal Quantity – priemerné vyskladňované množstvo za 1 deň 

 

,,ASWQ = SUM MSEG qty mvt 261-262 for 365 days / number of - MSEG 261-262 entries“ 

[13]. 
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Obr. 16 Snímok transakcie Z3P 

 

 
Obr. 17 Snímok transakcie Z3P 

Poistná zásoba – interné komponenty (TH) 

Pre interné komponenty je poistná zásoba aktualizovaná každý mesiac zodpovedným, 

materiálovým plánovačom. 

SS = C ∙ 4           (15) 

SS  – safety stock – poistná zásoba 

C – consumption – priemerná spotreba za posledných 8 týždňov 

k = 4, stanovené pravidlo pre držanie poistnej zásoby na 4 týždne vzhľadom na dodaciu lehotu 

(49 dní) 

 

Na základe konzultácií v spoločnosti MHC bola odhalená skupina interných komponentov 

(CZB18), u ktorých neprebieha žiadna aktualizácia parametru poistná zásoba.  
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Obr. 18 História poistnej zásoby 
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6 Návrh na optimalizáciu skladových zásob 

Vzhľadom na to že spoločnosť skladuje veľké množstvo jednotlivých druhov komponentov, 

okolo 4000, nebolo by účelné skúmať všetky jednotlivé druhy. Preto sa autor zameral na 

skupinu interných komponentov (18), u ktorých bolo zistené, že optimalizácia poistnej zásoby 

bola zanedbaná. 

6.1 Rozdelenie zásob metódou ABC 

Na základe získaných spotrieb všetkých 4303 komponentov bolo vykonané rozdelenie do troch 

skupín A, B a C. Komponenty boli zaradené do skupín podľa spotreby do výroby v usporiadaní 

od najvyššej po najnižšiu. Komponentom, ktoré tvoria až 80 % spotreby zo spotreby všetkých 

komponentov, bola pridelená kategória A. Ďalšiu kategóriu B tvoria komponenty, ktorých 

spotreba tvorí ďalších 15 % z celkovej spotreby všetkých komponentov. Zbytok komponentov 

bol zaradený do kategórie C, ktoré majú podiel na celkovej spotrebe maximálne 5 %. 

 

 
Obr. 19 Návrh ABC kategórie 
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Obr. 20 Skladová zásoba vs. poistná zásoba – A – komponenty 
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Obr. 21 Skladová zásoba vs. poistná zásoba – B – komponenty 

6.2 Rozdelenie zásob metódou XYZ 

Na základe získaných spotrieb jednotlivých komponentov za týždeň 18 až 44 bola vypočítaná 

priemerná týždenná spotreba, rozptyl, smerodajná odchýlka a variačný koeficient. Komponenty 

boli zaradené do skupín X, Y a Z podľa variačného koeficientu. Komponenty s variačným 

koeficientom spotreby do 50 % tvoria skupinu X. Patria tu predovšetkým komponenty 

u ktorých je spotreba plynulá a predvídateľná. Skupinu Y tvoria komponenty s variačným 

koeficientom 50 až 90 %, majú slabšie či silnejšie výkyvy v spotrebe, ale do určitej miery stále 

predvídateľné. Komponenty, pri ktorých variačný koeficient spotreby je nad 90 % tvoria 

skupinu Z, ich spotreba je nepravidelná a nepredvídateľná. 

 

 



41 

 

 
Obr. 22 Návrh XYZ kategórie 

 

 

 

6.3 Rozdelenie zásob metódou ABC + XYZ 

Po pridaní kategórií X, Y a Z do ABC analýzy vzniká matica o veľkosti 3 x 3. Vzniká tak 

ABCXYZ analýza, ktorá ponúka ďalší pohľad na to, ako pracovať so zásobami. Nie je 

neobvyklá snaha posúvať všetky komponenty z kategórie Z do kategórie X, alebo aspoň Y. Je 

vhodné znázorniť potenciálne rizikové komponenty AZ a BZ – teda komponenty, ktoré sú 

spotrebované vo veľkých objemoch ale spotreba nie je predvídateľná [10]. Žiaden komponent 

z riešenej skupiny komponentov do tejto skupiny nespadá. V matici nižšie možno vidieť 

rozdelenie materiálov do skupín AX, BX, BY, CY a CZ. 

Tab. 3 Matica ABCXYZ [10] 

  A B C 

X 
veľký podiel na 

spotrebe pravidelná 
spotreba 

stredný podiel na 
spotrebe pravidelná 

spotreba 

malý podiel na 
spotrebe pravidelná 

spotreba 

Y 
veľký podiel na 

spotrebe spotreba s 
výkyvmi 

stredný podiel na 
spotrebe spotreba s 

výkyvmi 

malý podiel na 
spotrebe spotreba s 

výkyvmi 

Z 
veľký podiel na 

spotrebe nepravidelná 
spotreba 

stredný podiel na 
spotrebe nepravidelná 

spotreba 

malý podiel na 
spotrebe nepravidelná 

spotreba 
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Tab. 4 Matica ABCXYZ 

  A B C 

X 9 5 0 

Y 0 1 1 

Z 0 0 2 

 

6.4 Výpočet poistnej zásoby 

V prípade že spoločnosť má nastavenú nízku poistnú zásobu hrozí, že počas dodacej lehoty 

budú komponenty nedostupné pre výrobu. Koreňovou príčinou môže byť nárast dopytu resp. 

zvýšená spotreba, oneskorená dodávka komponentov, alebo dodanie menšieho množstva 

komponentov. V opačnom prípade, kedy poistná zásoba je príliš vysoká, hrozí vysoká 

viazanosť kapitálu v zásobách, vysoké zaplnenie skladu ale aj väčšie množstvo zastaraných 

a nepoužiteľných komponentov. Kvôli týmto ale aj iným dôvodom je nutné, aby poistná zásoba 

bola pravidelne aktualizovaná. 

Poistná zásoba je vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca [5]: 

cp KX   (16) 

pX   – poistná zásoba 

K   – poistný faktor 

c  – smerodajná odchýlka dopytu (odvodená zo spotreby) 

 

Po konzultácií v spoločnosti boli stanovené poistné faktory nasledovne: 

pre komponenty kategórie A,  K = 99,2 % 

pre komponenty kategórie B,  K = 98,5 % 

pre komponenty kategórie C,  K = 94 % 
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Obr. 23 Návrh ABC kategórie a poistného faktoru 

 

Výpočet poistnej zásoby pre materiál 8080-09: 

Xp = K . c  

c = 

 

n

dd
n

i

i



1

2

 

c =

6

)9452945()945352()945802()945509()945636()945423( 222222 
 

c =
6

4930159
 

c = 1667,821693  

c ≐ 906,47 

Xp = 47,90694,0   

Xp ≐ 852 
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Obr. 24 Výpočet poistnej zásoby 
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7 Vyhodnotenie návrhu na optimalizáciu poistnej zásoby 

Po implementácii novej poistnej zásoby do systému by došlo k nárastu poistnej zásoby pri 10 

materiáloch. K poklesu poistnej zásoby by došlo pri 9 materiáloch. Nastavenie novej poistnej 

zásoby sa premieta v celkovej hladine skladovej zásoby, a tým aj jej hodnote, teda k viazanému 

kapitálu. Pri prepočte na hodnoty, by došlo implementáciou nových poistných zásob k nárastu, 

a to z 908 864 Kč na 992 722 Kč, čo predstavuje 9 %. 

 
Obr. 25 Výpočet poistnej zásoby a jej finančný dopad 
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V tabuľke nižšie možno vidieť komponenty a počet hotových produktov, v ktorých figurujú.  

Jednotlivé komponenty sú zoradené podľa počtu ovplyvnených hotových produktov, od 

najvyššieho, po najnižší. Možno konštatovať, že takmer všetky komponenty, ktoré vzhľadom 

na svoju spotrebu spadajú do kategórie A, zároveň ovplyvňujú aj najväčší počet hotových 

produktov. Ideálnym príkladom je komponent 911500-00, ktorý ovplyvňuje 11439 hotových 

výrobkov, a je to 7. najfrekventovanejší komponent z hľadiska spotrieb, viď. obr. č. 21. 

 
Obr. 26 Výskyt komponentov v hotových produktoch 
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8 Záver 

Riadenie zásob je jedným z kľúčových prvkov logistiky. Rozhodnutia, ktoré sa týkajú riadenia 

zásob, majú významný vplyv na schopnosť podniku uspokojiť potreby zákazníkov a dosiahnuť 

zisk. Preto by malo byť jedným z hlavných cieľov podniku dosiahnutie optimálnych nákladov 

a účinností logistiky, o čo sa snažil i autor v tejto diplomovej práci. 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bola optimalizácia skladových zásob vo výrobnom 

podniku Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., prostredníctvom návrhu vhodnej poistnej 

zásoby. 

Na základe získaných dát a informácií možno konštatovať, že implementácia nových poistných 

zásob je nevyhnutná. Ako možno vidieť na obr. 18 a obr. 19, poistná zásoba bola konštantná, 

bez ohľadu na zvýšenú, zníženú spotrebu, a s ňou spojené odchýlky v dopyte a v dodacej 

lehote. Poistná zásoba musí to určitej miery tlmiť náhodné výkyvy na strane dodávateľa 

(oneskorená dodávka, nižšia dodávka oproti plánovanej, alebo aj totálny výpadok) ale aj na 

strane podniku (zvýšená spotreba, resp. zvýšený odbyt zo strany zákazníkov). Autor odporúča 

upraviť poistnú zásobu podľa vyššie uvedených výpočtov, aby v prípade potreby bolo možné 

siahnuť na poistnú skladovú zásobu, a pokračovať tak vo výrobe finálneho produktu 

a uspokojiť zákazníka. Autor ďalej odporúča pokračovať v aktualizácii poistnej zásoby aspoň 

na kvartálnej frekvencii. Najfrekventovanejší komponent kategórie A ovplyvňuje až 11439 

z 18744 druhov hotových výrobkov, čo predstavuje až 61% z portfólia vyrábaných produktov. 

Rovnako ako navýšenie poistnej zásoby je dôležité aj zníženie. Predikcia výroby a predaja je 

veľmi dôležitá, ale takmer nikdy nie korektná. Dochádza nielen k nárastu a nepredpokladanom, 

novom odbyte, ale aj k poklesu. V prípade poklesu odbytu na 0, je parameter poistnej zásoby 

príčinou vytvorenia požiadavky pre nákup, ako možno vidieť na obrázku č. 13. 

Pravidelná optimalizácia poistnej zásoby je pre podnik dôležitá z hľadiska zaistenia plynulosti 

výroby a uspokojenia potrieb zákazníkov. Autor považuje za prínosné predovšetkým to, že 

dôjde k zníženiu rizika možného zlyhania ľudského faktoru, keby boli objednané nepotrebné 

komponenty, či naopak, neboli by objednané komponenty potrebné.  
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Zoznam skratiek 

MHC    Mölnlycke Health Care 

MHC PPak  Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

TH  Thajsko 

EOQ  Economic Order Quantity 

VMI  Vendor Managed Inventory 

MRP  Material Requirements Planning 

BOM  Bill Of Material 

PurRqs Purchase Requisition 

SS  Safety stock 

ASWQ  Average Stock Withdrawal Quantity 

AC  Average Consumption 

C  Consumption 

 


